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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na téma výroby držáku přídavných světlometů rally 

automobilu aditivní technologií Rapid Prototyping (RP) - metoda FDM (Fused Deposition 

Modeling). Úvodní část obsahuje rozbor problematiky metody FDM a přehled typů 

světlometu a jejich montáže. Následující část je zaměřená na návrh modelu držáku v softwaru 

Solidworks, výrobu dílu technologii FDM a výpočet zatížení z naměřených dat z testování 

vozu pomocí metody MKP. Finální vyhodnocení výsledků a technicko-ekonomické 

zhodnocení. 

 

Klíčová slova 

3D tisk, Rapid Prototyping, držák světlometu, FDM, MKP  

 

ABSTRACT 
 

        The bachelor thesis is focused on the production of the rally car headlight bracket by 

added Rapid Prototyping (RP) technology - FDM (Fused Deposition Modeling) method.. The 

introductory part contains an analysis of the FDM method and an overview of the types of 

headlights and their installation. The following section focused on designing a bracket model 

in Solidworks, manufacturing by FDM, and calculating loads with FEM method from 

measured vehicle test data. Final evaluation of results and technical and economic evaluation. 
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ÚVOD [1] [2] 

Vývoj vědy a techniky v posledním století roste rychlým tempem. Postupem doby a s tím 

spojeným nárůstem tržní konkurence výrazně sílí požadavky na vyšší efektivitu výroby, 

minimalizaci výrobních nákladů a časové náročnosti při zachování kvality, funkce a 

životnosti výrobku. Včasná reakce na poptávku a vývoj na trhu spolu s cenou a kvalitou 

výrobku se považují za nejdůležitější faktory pro zachování konkurenceschopnosti. Do 

popředí se tak dostávají moderní technologie, které postupně začínají tyto požadavky 

naplňovat a v řadě případů i nahrazovat běžné konvenční metody výroby.  

Odvětví Rapid Prototyping (RP) je jedna z nich a v posledních letech také jedna z nejrychleji 

se rozvíjejících technologií nejen v průmyslu. Podstatou všech aditivních metod RP je 

opakující se nanášení materiálu po vrstvách konstantních tlouštěk. Materiál je v procesu 

přidáván, proti běžnému obrábění, kde se materiál z polotovaru odebírá v podobě třísek 

(odpadu). Zastává možnost rychlejší a levnější výroby prototypů až malých sérií, složitých 

tvarů i finálních mechanických vlastností v reálném čase. Jak výroby prototypů, nástrojů nebo 

forem, tak náhrad hůře dostupných součástí v oblasti strojírenství, designu, automobilovém, 

leteckém průmyslu, kosmonautice a zdravotnictví. S jeho pomocí lze jednodušším způsobem 

rychle hodnotit funkci, design, kompatibilitu či ergonomii navrhovaných výrobků v hmotném 

stavu. Zefektivnit jejich prezentaci zákazníkům a rychleji reagovat na změny poptávky.  

Bakalářská práce se zabývá výrobou držáku světlometu pro přídavnou světelnou rampu 

soutěžního rally automobilu technologii RP, její metodou FDM. Propočtem jeho zatížení a 

bezpečnosti vzhledem k provozním podmínkám a zhodnocením ekonomičnosti jeho výroby 

touto metodou.  
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1 TYPY SVĚTLOMETŮ A ZPŮSOBY MONTÁŽE 

Osvětlení je nedílnou součástí elektrické výbavy vozidla a jedním z hlavních prvků 

bezpečnosti silničního provozu. Kvalita světelného zdroje světlometu a schopnost správně 

směřovat světlo na požadované místo zvyšuje viditelnost, jízdní komfort řidiče a reflektuje 

kvalitu vozidla. Světelná technika proto stále prochází dlouhodobým vývojem.  

Každoročního seriálu závodů mistrovství světa v rally (WRC-World Rally Championchip) 

pořádaný mezinárodní automobilovou federací (FIA) se účastní tovární týmy světových 

automobilových značek i privátní týmy. Umístění na prvních místech je synonymem prestiže 

a současně vlastní marketingovou reklamou. Nároky kladené na kvalitní a spolehlivou 

techniku jsou značné a sektor motorsportu se tak pohybuje na vysokém vývojovém stupni, do 

kterého se výrazně promítají moderní technologie i technologie a zkušenosti převzaté ze 

sériové produkce. I přídavná světelná technika používaná v nočních rychlostních zkouškách 

tak nezůstává pozadu. 

 

Obr.1 VW Polo WRC 2017 vs Audi Quattro ,,Gruppe B“ (1985) [20]    

V novodobé rally se můžeme setkat, od historicky nejstarších světlometů halogenových, 

následně xenonových až po nastupující technologii LED. Spolu s nimi i s různými variantami 

tvarů optických ploch pro optimální směřování světelného paprsku, materiálů těles a krycích 

skel, různých typů montáží a uchycení na vozidle. V mnoha případech podléhají přídavné 

světlomety povinné homologaci pro provoz na pozemních komunikacích. Podmínka 

homologace závisí na konkrétních předpisech FIA a automotoklubů zemí, ve kterých daná 

skupinu závodů probíhá. 

Základní typy světelných zdrojů přídavných světlometů v motorsportu: 

 Halogenové žárovky 

 Xenonové výbojky 

 LED technologie 



 

 

10 

 

1.1 Halogenové světlomety 

Jsou nejstarší používanou světelnou technikou osazovanou v novodobé rally. V současné 

době používané pro svoji jednoduchou konstrukci a cenovou dostupnost spíše v nižších, 

lokálních nebo historických soutěžích. Nevýhodou je vysoká energetická náročnost 

k získanému světelnému toku (nízká účinnost žárovky), zhoršená viditelnost absencí teploty 

barev denního světla a vyšší hmotnost světlometu se skleněným krytem optiky (některé typy s 

krytem plastovým). 

   

Obr. 2 Halogenové světlomety používané v rally [11]   

 

 

Obr. 3 Příklad montáže světlometů Bosch (Audi Quatrro - rok 1985) [7]   
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1.2 Xenonové světlomety 

Nástup xenonových výbojek, označovaných HID (High Intensity Discharge) - výboj 

s vysokou intenzitou, se v soutěžích rychle ujal pro svoje vlastnosti. Výbojka produkuje jasné 

světlo při teplotě barev blížících se dennímu světlu, což zvyšuje viditelnost. Ve srovnatelném 

příkonu generuje výbojka násobně více světla (vyšší světelný tok) než halogenový světlomet, 

který převyšuje i životností světelného zdroje. Nevýhodami jsou citlivost na podpětí, vyšší 

pořizovací cena, vyšší proudové zátěže při startu výbojky a nutnost řídící jednotky a startéru 

(součást výbojky - Obr. 4.), které zvyšují hmotnost a zástavbové rozměry.  

 

Obr. 4 Rampa světlometů osazených xenonovými výbojkami (VW Polo R WRC) [12]   

 

Obr. 5 Xenonová výbojka D1S s řídící jednotkou (Xenarc Osram) [13]   
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1.3 LED světlomety 

Zdrojem světla je polovodičová LED (Light Emiting Diode) dioda, převádějící elektrický 

proudu přímo na světlo. Jde o vysoce efektivní, bezúdržbový zdroj světla s extrémní 

životností, odolností proti otřesům a energetickou úsporností proti předchozím světelným 

zdrojům. Vyzařované světlo dosahuje teploty barev (chromatičnosti) denního světla, 

přirozenějšího pro lidské oko. Ve světlometech se často pro dostatečný světelný tok užívá 

dvou či více LED čipů. Nevýhodou je vyšší cena, pokles výkonu a životnosti čipu při vyšších 

teplotách. Nutností je elektronické řízení a chlazení čipu. V motorsportu se používají dvě 

varianty optiky pro usměrnění světelného paprsku. Reflektorový systém, při němž paprsek 

světla z diody dopadá na půlenou parabolickou optickou plochu a odráží se ven z reflektoru 

(Obr. 5.). A systém projektoru, kdy je dioda umístěna ve směru šíření světelného paprsku a 

směřování světla obstarává předsazená čočka (Obr. 6.). 

 

Obr. 6 LED světlomet s reflektorovým optickým systémem 

 

Obr. 7 LED světlomet s projektorovým optickým systémem [14]   
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1.4 Předpisy a typy montáží [20]   

Umístění, počet přídavných světlometů a vlastnosti ramp (držáků) na vozidle určují 

především předpisy a dodatky FIA dle konkrétní skupiny závodů. Dále pak předpisy 

automotoklubů zemí, ve kterých je daná skupina závodů provozovaná. Ve většině případů je 

umístění světlometů v přední části kapoty, případně nárazníku, v nejvyšším možném bodě. 

Přičemž výrazně nepřesahují půdorys vozidla. Typy držáku se odvíjí od tvaru a montážních 

bodů světlometů daných výrobcem.  

Příklad předpisu FIA pro přídavné světlomety v kategorii WRC v roce 2016  

 Mohou být namontovány zapuštěním do přední části karoserie nebo masky 
chladiče, ale otvory, které budou za tímto účelem vytvořeny, musí být 
světlometem zcela vyplněny. 

 Při pohledu zepředu musejí být kompletně umístěny pod dolním okrajem čelního 
skla 

 Musí být namontovány symetricky 

 Držáky a kryty světel nesmí mít aerodynamický účinek 

 Světlomety a držáky nesmí mít ostré hrany nebo představovat jiné nebezpečí 

 Nesmí být použity mimo rychlostní zkoušku   

 

Přehled typů držáků světlometů 

 Svařence vyrobené z  profilů (Al, Fe) (Obr. 7.) 

 Lehké kompozitní skořepiny (laminát, kevlar, uhlíková vlákna) (Obr. 8.)  

 Frézované nebo ohýbané držáky z kovu (Al, Fe) (Obr. 9.) 

 Ocelové vzpěry a šroubení (Obr. 10.) 

 

 

Obr. 8 Držák jako svařenec z Al profilů [12]   



 

 

14 

 

 

Obr. 9 Kompozitní skořepina vyrobena z uhlíkových vláken [15]   

 

Obr. 10 Frézované konzoly s plechovým L držákem. [16]   

 

Obr. 11 Montáž pomocí vzpěr a šroubení [17]   
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2 FUNKCE DRŽÁKU 

Navrhovaný díl slouží jako držák přídavného LED světlometu na světelné rampě soutěžních 

automobilů. Jde o řešení určené k testování světelné techniky. Díl je funkční součástí, 

namáhanou nejen vlastní hmotností světlometu, ale i dynamický zatížením vznikající při jízdě 

v závodním režimu (odstředivé síly, akcelerace, brzdné účinky, nárazy při doskocích). 

Vložení držáku mezi skořepinu rampy a světlomet je z důvodu dodatečného zpevnění a nutné 

distanční mezery pro dostatečné proudění vzduchu k chladiči LED diod. Symetrie optiky 

světlometu dovoluje jeho osazení v orientaci dvou ze tří držáků do horní části, kde se 

vzhledem k zatížení předpokládá nejvyšší tahové namáhání.  

 

Obr. 12 Sestava světelné rampy  

 

Obr. 13 Sestava světelné rampy  

2.1 Volba výrobní metody        

Pro návrh konstrukce držáku existuje celá řada možných řešení. Současné předpisy FIA 

(mezinárodní automobilová federace) zakazují použití držáků světlometů s ostrými hranami, 

vylučují tak možné použití například tenkých plechových výlisků. K osazení kompletní 

světelné rampy je třeba 12 ks držáků, což odpovídá kusové výrobě. Pro dostupnost a širší 

designové možnosti metody FDM technologie odvětví Rapid Prototyping, je držák navržen se 

záměrem výroby právě touto metodou.  
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3 RAPID PROTOTYPING [1] [3] 

3D tisk jako součást odvětví Rapid Prototyping (RP), nabízí možnost tvorby prototypů, 

funkčních, složitých dílů i nerozebíratelných sestav za přijatelnou cenu v řádu hodin až dnů 

v závislosti na složitosti požadované součásti. Podporuje proces vývoje výrobků současně 

s úsporou materiálu a energie. Metod 3D tisku existuje celá řada, nabízí množství 

tisknutelných materiálů, termoplastů, elastomerů, kovů, vosků, pryskyřic, kompozitů, 

keramiky, betonu nebo bio-materiálů. Různé způsoby spojování vrstev, spékání laserem, 

chemickou reakci, tavení teplem nebo fotoreakci UV světla.  

Technicky vychází postup všech metod 3D tisku z přípravy modelu. Kdy je třeba už ve fázi 

návrhu zohlednit vhodnost jeho tvarů a konstrukce pro aditivní výrobu. Vytvořený model 

součásti z CAD softwaru exportovaný ve formátu *.stl, kompatibilním se softwarem tiskárny. 

Pomocí softwarového programu (slicer) se zvolenými parametry tisku je model rozdělen 

horizontálně po vrstvách s konstantní tloušťkou a vygenerován seznam dat v podobě G-kódu, 

řídící pohyb tiskárny. Ta následně postupně nanáší materiál po těchto vrstvách. Proces 

vrstvení se opakuje do zhotovení tvaru požadovaného výrobku. Ovládací software s 3D 

tiskárnou přímo komunikuje a umožňuje měnit parametry i během tisku.     

           

3.1 Přednosti a nedostatky RP [1] [2] [3] 

Výhodou RP je využití CNC (Computer Numeric Control) přesného řízení výrobních strojů, 

kdy je v tiskové fázi proces plně automatizován bez nutnosti zásahu lidských zdrojů. Vyšší 

produktivita ve srovnání s konvenčními metodami výroby - absencí konvenčních nástrojů, 

rychlost výroby a flexibilita změn výrobního materiálu, nízká cena výrobku a tisk i složitých 

tvarů jinou technologií obtížně vyrobitelných. Například dutin, skořepin, soustav chladících 

kanálků nebo těles se záměrně nehomogenní (pórovitou) vnitřní strukturou. Možnost tisku 

barevných, fluorescenčních, průsvitných nebo pružných materiálů. Výroba prototypů, maket, 

mechanismů, dílů i sestav finálních mechanických vlastností. Výrobky lze dále opracovat, 

obrábět, tmelit, lepit, lakovat nebo pokovit. Při výrobě vzniká minimální množství odpadu 

většinou v podobě tiskových podpor. Součásti větších rozměrů než je pracovní prostor 

tiskárny nebo obtížně vyrobitelných v jednom kroku, je možné spojit lepením z více menších 

dílů.           

Nevýhodami jsou nepřesnost daná samotným výrobním procesem a to tloušťkou kladené 

vrstvy. Lze ji částečně kompenzovat úpravou sliceru (procesoru) – snížením tloušťky vrstvy, 

za cenu prodloužení výrobních časů - nižší efektivity. Proti přesnějšímu třískovému obrábění 

se přesnost pohybuje řádově v desetinách milimetru. Drsnosti povrchů surových výtisků 

dosahují hodnot přibližně Ra 12,5. Vlivem změny teploty a skupenství během procesu 

vznikají deformace a napětí, které lze omezit nebo jim částečně předejít, ale ne je zcela 

eliminovat. V závislosti na typu metody jsou možnostmi předehřev tiskové podložky, 

okolního prostředí modelu nebo správná volba materiálu a adheze tiskové podložky. 
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3.2 Metody RP [1] [2] 

Základní rozdělení dle druhu výrobního materiálu: 

 fotopolymer  

- SLA      (Stereolitografie)  

- PJM    (Poly Jet Matrix)  

 práškový materiál  

- SLS    (Selektive Laser Sintering)  

- DMLS   (Direct Metal Laser Sintering) 

 tuhý materiál  

- LOM    (Laminated Object Manufacturing) 

- FDM     (Fused Deposition Modeling)  

 

3.3 FDM (Fused Deposition Modeling) [1] [2] [4] 

Technologie FDM byla patentována společností Stratasys v roce 1989. Po skončení platnosti 

patentu v roce 2009 se rozšířila mezi běžné uživatele, kde se začala rychle rozvíjet. Jde o 

nejrozšířenější metodu a oblíbenou i prostředí hobby 3D tiskáren díky dostupnosti širokého 

spektra materiálů na trhu.          

Metoda je založena na principu vytlačování struny termoplastu (filamentu) tryskou přesného 

průměru (0,18; 0,25; 0,33, 0,5, 0,75 mm), přičemž je v trysce struna zahřívána na teplotu 

tavení a nanesena v podobě vlákna horizontálně na tiskovou podložku. Po dokončení vrstvy 

se podložka svisle posune o tloušťku vrstvy (0,08 - 0.2 mm) a proběhne tisk vrstvy další. 

Postup se opakuje do zhotovení celé součásti. Kvalitu, přesnost a mechanické vlastnosti 

výsledku určují vlastnosti vstupního materiálu a nastavení parametrů tisku (sliceru). 

Důležitými parametry jsou tloušt´ka vrstvy, průměr trysky, hustota a orientace vnitřní výplně 

součásti. Dále teplota skelného přechodu materiálu Tg (viskózní stav, při kterém se materiál 

dostatečně spojí s předchozí vrstvou) a stabilní teplota tiskové podložky a okolního prostředí. 

Vyhřívané tiskové podložky jsou vyrobeny z různých materiálů (sklo, sklolaminát, hliník) a 

pro zvýšení adheze modelu k podložce se často polepují různými foliemi (kapton, PEI folie), 

případně potírají adhezním lepidlem. Při výrobě složitějších tvarů s převisem materiálu je 

často vyžadován tisk podpor, ten zastává buď hlavní tryska se stavebním materiálem nebo 

druhá tryska s podpůrným materiálem (PVA, HIPS). Podpory se po vytisknutí součásti buď 

mechanicky odstraní, nebo chemicky rozpustí.   
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Klady: 

- široká škála typů, barev a vlastností materiálů 

- dostupnost materiálů 

- tisk vícebarevných modelů v jednom kroku 

- minimální tvorba odpadu 

- nízká pořizovací cena zažízení 

- široké komerční využití 

- výroba funkčních součástí finálních vlastností 

 

Zápory: 

- anizotropní vlastnosti modelu 

- rychlost výroby je daná vlastnostmi materiálu 

- dodatečné odstranění podpor 

- nevhodné pro tisk malých detailů 

- přesnost daná tvarem materiálu 

    Obr. 14 Princip FDM technologie [5]:  

Při tisku vyšších nebo tenkostěnných součástí v nevyhřívaném tiskové prostoru může klesat 

přesnost a pevnost součásti s přírůstkem v ose Z, vlivem smrštění a rozdílné okolní teploty 

dané vzdáleností od vyhřívané podložky. Tiskárny s vyhřívanou komorou toto kompenzují. 

Rychlost tisku je limitována vlastnostmi materiálu během chladnutí a maximální možnou 

rychlostí jeho protlačování tryskou, proto proces extruze nelze urychlit.  

   

Obr. 15 Model vyrobený z materiálu ABS [4] Obr. 16 Struktura výplně modelu [4]   

Součásti vyrobené FDM metodou vykazují výrazně anizotropní chování – různé mechanické 

vlastnosti v různých směrech zatěžování, plynoucí z principu vrstvení vláken při tisku. 

Zvláště při namáhání tahem v ose Z (kolmá na rovinu vrstvení) mohou být až o 80% horší než 

v ostatních směrech. Orientace modelu na tiskové podložce, vnitřní struktura a vlastnosti 

výrobního materiálu proto významně ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti. Závislost 
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vnitřní struktury a orientace rastru vláken na pevnost v tahu materiálu ABS-P400 je 

znázorněna v následném obrázku.  

 

Obr. 17 Zkouška tahem materiálu ABS-P400 vstřikovaného vzorku a vzorků s různou 

orientací rastrů vnitřních vláken. [f] 

 

3.4 Materiály pro FDM [4] [9] 

Materiál (filament) pro 3D tisk je dodáván v podobě struny průměru 1,75 mm, 2,85 mm, 2,95 

mm v cívkách a hmotnostech jednotek kilogramů. Vlákno je po vytlačení z trysky extruderu 

z teploty tavení rychle ochlazováno na teplotu okolí, kdy u materiálů s vyšším koeficientem 

smrštění dochází k vnitřnímu pnutí, které způsobuje deformace modelu, delaminaci vrstev 

nebo dokonce odlepení od tiskové podložky. Toto chování lze omezit ale ne zcela potlačit. 

Proto jsou pro tisk vhodnější materiály s nízkou teplotou skelného přechodu a menším 

lineárním smrštěním zvláště při tisku v nevyhřívané komoře. Kvalita povrchu výtisků, 

barevný odstín a mechanické vlastnosti materiálů se mohou výrazně lišit s výrobcem. 

Nejpoužívanějšími tiskovými materiály technologie FDM jsou termoplasty ABS a PLA. Pro 

tisk podpor se užívají materiály PVA (polyvinylalkohol) a HIPS (high impact polystyren), 

které lze jednoduše dodatečně odstranit.  

Pro lepší mechanické vlastnosti se dále využívají materiály: 

 PC (polykarbonát) 

 ULETEM-PEI (polyetherimid) 

 ASA (akrylonitril styren akryl) 

 PET (polyetylén tereftalát) 

 PPSF (polyfenilsulfon) 
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 PP (polypropylen) 

 PA - Nylon (polyamid) 

 Modifikace - ABS+, PET-G, apod. 

 

Vlastnosti nejpoužívanějších materiálů FDM: 

 ABS (akrylonitrilbutadienstyren) je houževnatý pevný, tuhý materiál, amorfní 

termoplastický polymer chemický odolný proti některým koncentrovaným kyselinám (mimo 

kyselinu sírovou a dusičnou), zásadám, a tukům. Vyráběný polymerizací z ropných produktů. 

Podléhá esterům a acetonu, který se používá i k jeho lepení. Stálý v teplotním rozsahu od - 

30°C do +90°C. Při teplotě nad 280°C degraduje. V průběhu tavení uvolňuje zdraví škodlivé 

výpary. ABS v čisté formě bez povrchové úpravy nebo modifikace není vhodný do exteriéru, 

UV zářením strádá. Dodávaný v různých barvách. Hojně používaný v automobilovém 

průmyslu pro výrobu plastových částí, přístrojových desek, potrubí, krytů, mřížek. Hojně 

používaný technologií vstřikování plastů a právě v 3D tisku. Vlivem smrštění má větší sklon 

k deformacím proti materiálu PLA, nedoporučuje se pro větší funkční části.  

 PLA (polylactic acid) - kyselina polymléčná je termoplast vyrobený z biomasy 

(kukuřičný nebo bramborový škrob), ekologicky odbouratelný. Dosahuje srovnatelných 

mechanických vlastností jako termoplasty vyrobené z ropy. Má výbornou mechanickou 

pevnost při namáhání tahem. Taje při teplotě 180 až 280°C a při nízké teplotě skelného 

přechodu je ideální materiál pro 3d tisk z důvodu rychlého chladnutí a nízkým koeficientem 

smrštění. Odolný vůči kyselinám. Nevýhodami jsou sklon k pohlcování vzdušné vlhkosti, 

nízká teplotní stálost a řízený samovolný rozklad materiálu v řádu několik měsíců až 10 ti let. 

PLA materiál vznikl v roce 1932 a poprvé se začal používat pro výrobu chirurgických nití a 

implantátů. Pro svoji aplikační rozmanitost je používán v mnoha odvětvích průmyslu.  

 

3.5 Mechanické vlastnosti polymerních materiálů [7] 

3.5.1 Chování polymerů při zatížení 

Ve většině případů jsou strojní součásti konstruovány na tuhost, tak aby se jejich 

provozní namáhání pohybovalo v rozpětí elastických deformací (do meze kluzu), trvalá 

plastická deformace se považuje za nežádoucí stav. Elastická deformace polymeru se 

vyznačuje teplotní a časovou závislostí. Lze ji vyjádřit z Hookova zákona - ε (T, t) = σ / E. 

Tuhost je důležitou materiálovou vlastností, kterou určuje Youngův modul pružnosti E, ten je 

u polymerů nekonstantní, závislý na teplotě a času zatížení. Jeho velikost klesá s rostoucí 

teplotou blížící se teplotě skleného přechodů materiálu Tg (změně stavu tuhý / viskozní). Při 

nízkých teplotách je tak materiál pevný a křehký. Se zvyšováním teploty klesá jeho pevnost a 

roste plasticita.  Odlišně je tomu u Poissonova čísla (relativního prodloužení / zúžení), se 

vzrůstající teplotou roste i poměrné prodloužení (u plastů 0,3 – 0.5). Příklad závislosti 

mechanických vlastností na teplotě materiálu PMMA při zkoušce tahem je uveden dále (Obr. 

18).  
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Obr.18 Vliv teploty na mechanické vlastnosti materiálu PMMA při tahové zkoušce [7] 

 

Charakter chování polymerů při tahových zkouškách v závislosti na vnitřní struktuře a teplotě 

prostředí je možné rozčlenit na materiály:    

 Křehký (a) - (amorfní materiály, reaktoplasty, kompozity) 

 Houževnatý s mezí kluzu (b, c) -  (termoplasty) 

 Houževnatý bez meze kluzu (d) -  (pryže) 

 

 

 

σb  = napětí v tahu při přetržení 

σm = mez pevnosti v tahu 

σy  = napětí na mezi kluzu  

σm = mez pevnosti v tahu 

σx  = napětí v tahu při x %- ním pom. prodloužení 

εy   = poměrné prodloužení v mezi kluzu 

εm  = poměrné prodloužení v mezi pevnosti 

εb   = poměrné prodloužení při přetržení 

εtm = jmenovité poměrné prodloužení v mezi pevnosti 

εtb  = jmenovité poměrné prodloužení při přetržení 

 

 

Obr. 19 Křivky napětí/prodloužení různých typů polymerů při tahové zkoušce [7] 

 

 



 

 

22 

 

3.5.2  Vliv dynamického namáhání [6] [7] 

Polymerní materiály v praxi, jsou často opakovaně dynamicky namáhány (tahem, 

tlakem, ohybem apod.), kdy se velikost namáhání mění s časem. Namáhání může mít 

náhodný (pulzní) či cyklický charakter. Různou amplitudu a frekvenci (obr. 20). V jeho 

průběhu se mohou vlivem střídání napětí kumulovat deformace, rostoucí s počtem zátěžných 

cyklů, které snižují jeho mechanické vlastnosti (únava materiálu). Může vzniknout trhlina, 

která se nekontrolovaně šíří až dojde k únavovému lomu. Při cyklickém namáhání tak dochází 

k porušení materiálu vlivem únavového lomu při výrazně nižších velikostech napětí než u 

hodnot napětí (meze pevnosti, meze kluzu) zjištěných ze statických zkoušek. U materiálů 

s vysokou vrubovou houževnatostí je šíření trhlin mnohem pozvolnější, růst se může časem i 

zastavit. Vznik trhlin podporuje i rychlost zatěžování nebo koncentrátory napětí (například 

vruby-ostré přechody při změně průřezu nebo drsnost povrchu). Maximální hodnotu napětí 

bez porušení celistvosti tělesa při cyklickém namáhání udává mez únavy materiálu.  

 

 
Obr.20 Charakteristika cyklického namáhání v čase [7] 

 
Mez únavy (σc pro kovy) je dána maximální hodnotou amplitudy napětí (S), kterou vydrží 

vzorek materiálu po neomezený počet cyklů zatěžování (u polymerů často N =10
6
 cyklů). 

Zjištění meze únavy se provádí experimentálně, postupně opakovaným zatěžováním sady 

vzorků, až do jejich lomu. Experiment je tak poměrně časově náročný. Zkoušky jsou 

prováděny především v tahu, tlaku, ohybu. Na plochých tyčích nebo za rotace, v rozptylu 

zatížení 5% až 80% meze pevnosti. Výsledky se vynáší do Wöhlerovy křivky – SN křivka 

únavové životnosti. (obr.21) 

 
Obr.21 Obecná Wöhlerova křivka - srovnání meze únavy oceli a polymeru [7] 

Plasty se však vyznačují stále sestupnou hodnotou napětí na mezi únavy v závislosti na 

zvyšujících se počtech cyklů, proto se používá termín - časová mez únavy σN (obr. 21). 
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Příklad křivky únavové životnosti materiálu ABS-P400 Stratasys zjištěná dynamickou 

zkouškou dle normy ASTM D7791 je vidět v diagramu (obr. 22). Podmínky provedené 

zkoušky jsou uvedeny v tabulce dale. (Tab.1) 

 

 
Obr. 22 Příklad křivky únavové životnosti materiálu ABS-P400 Stratasys [6] 

 

      Tab.1 Podmínky únavové zkoušky materiálu ABS-P400 dle normy ASTM D7791 [7] [8] 

Podmínky zkoušky cyklickým namáháním 

Materiál: ABS-P400 Stratasys    

 

  Mez pevnosti v tahu  27 MPa 

  Modul pružnosti v tahu  1613 MPa 

  Mez kluzu 26,32 MPa 

FDM tisk: Šířka vlákna 0,3 mm 

  Výška vrstvy 0,17 mm 

  Tloušťka vzorku (15 vrstev) 2,54 mm 

  Vzduchová mezera 0 

  Úhel rastru od podélné osy X 0°,45°,90°, ±45° 

Zkouška: Dle normy ASTM D7791   

  metoda zatěžování ~ tahem 

  Amplituda napětí (% Rm v tahu) (90, 75, 60, 45) % 

  Napěťový poměr R (Min/Max) 1/10 

  Frekvence namáhání 0,25 Hz 

  Čas zatěžování 25 hodin 

  Teplota (pokojová) 23 °C 

 

K hlavním faktorům určujících životnost dynamicky namáhaného polymeru patří: 

- Typ polymeru 

- Geometrie součásti 

- Teplota a vlhkost prostředí 

- Čas zatěžování 

- Způsob namáhání 

- Frekvence zatěžování, velikost amplitudy napětí a deformace   
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4 NÁVRH A VÝROBA DRŽÁKU SVĚTLOMETU 

4.1 Technologičnost dílu pro FDM 

Technologičnost konstrukce dílu spočívá v optimálním navržení tvaru součásti s ohledem na 

požadované vlastnosti, funkci a výrobní náklady. U tvarově složitých dílů s převisem 

materiálu nebo dutinou je nezřídka vyžadován tisk podpor, které je nutné dodatečně odstranit, 

což často prodlužuje procesní časy. Bez podpor lze tisknout i otvory malých průměrů, aniž by 

hrozila deformace jejich průřezů. Případně je možné je po dokončení vystružit na přesný 

průměr. Při výrobě tvarově složitých nebo rozměrných součástí je lze rozdělit na menší díly, 

které se po vytisknutí slepit, což se využívá především u méně namáhaných součástí nebo u 

dílů kde namáhání nepůsobí na lepený spoj. Proces tisku lze zefektivnit i umístěním více 

součástí na tiskovou plochu pro její maximální zaplnění. 

Podmínky pro tisk bez stavby podpor: 

 Dostatečná plocha pro pevný kontakt s tiskovou podložkou 

 Svislé stěny modelu 

 Převis tvarů od kolmé plochy do úhlu 45° 

 Absence tenkostěnných prvků 

 Otvory malých průměrů a krátké překlenutí volných prostorů 

 

4.2 Konstrukce modelu  

Konstrukce držáku se vzhledem k jeho funkci a výrobním nákladům, drží jednoduchých, 

funkčních geometrií zaměřených na nejvyšší možnou tuhost ve všech osách. Hlavní rozměr, 

hloubku držáku, udává distanční mezera mezi rampou a světlometem, stanovená na minimální 

hodnotu 40 mm pro zajištění proudění vzduchu k LED chladiči. Trojúhelníkový symetrický 

tvar roztečí otvorů je zvolen pro dodatečné zvýšení tuhosti skořepiny rampy. Rozteč otvorů 

pro montáž ke skořepině je 40 mm. Vymezuje prostor pro montáž šroubů světlometu (M6x20) 

a rampy (M4x18). Ke snížení vlivu koncentrátorů napětí (vrubů) při zatěžování, jsou 

exponované hrany v blízkosti hlav šroubů opatřeny přechodovým rádiusem R1.Model 

součásti je vytvořen v CAD softwaru Solidworks 2011. Výkres držáku je umístěn v příloze.  

 

Obr. 23. Návrh držáku světlometu  
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4.3 Volba materiálu  

Vzhledem k teplotě provozního prostředí dílu, uvažované v rozmezí -20 ÷ +30 °C  

a dynamickému namáhání byly hlavními podmínkami pro výběr materiálu tyto vlastnosti: 

 

  pevnost v tahu 

  pevnost v ohybu 

  vrubová houževnatost 

  teplotní stálost (-20 až 30°C) 

  teplota tavení (vzhledem k možnostem tiskárny) 

  bezproblémový tisk 

 

 

Přehled vhodných použitelných materiálů pro výrobu dílu je v tabulce níže. 

 

Tab. 2 Použitelné materiály pro výrobu držáku [5] [9] 
Materiál Teplota tavení  Pevnost v tahu Pevnost v ohybu Vrubová houževnatost Teplota měknutí Tg 

  ( C°) (MPa) (MPa) (J/m) ( C°) ( C°) 

ABS 230 37 70 92 100 108 

PLA 205 38 65 25 60 65 

PC 280 57 89 73 112 161 

PET-G 250 60 77 85 77 81 

NYLON 12 178 46 67 135 163 70 

ULTEM 1010 350-400 81 144 41 210 215 

PPSF 360-390 55 110 58,7 189 230 

 

 

S přihlédnutím k maximální tavící teplotě tiskárny (250°C), mechanickým vlastnostem a ceně 

materiálu se jeví jako vhodný materiál pro výrobu ABS, který odpovídá i teplotní stálostí 

v uvažovaných provozních rozmezí teplot. Nylon 12 dosahuje lepších vlastností ale při 

dvojnásobné ceně materiálu. Materiál PET-G se z hlediska teploty tavení pohybují na limitu 

možností tiskárny, tím se stává spíše případnou zkušební alternativou.  

 

4.4 Příprava a parametry tisku [14] 

K vytvoření reálného dílu jsou zapotřebí data geometrie modelu. Ty jsou zpracovávány 

v softwaru (např. KISSlicer, Slic3r, Cura, Simplify 3D), který 3D objekt rozloží po vrstvách 

předvolených tlouštěk. Jeho nastavením lze měnit strukturu rastru kladených vláken, rychlosti 

a teploty procesu tisku. Umožňuje zobrazení jednotlivých vrstev, struktur vláken a napomáhá 

zjištění případných vad v modelu, které tak lze včas odstranit. V konečné fázi vygeneruje 

soupis povelů (G kód), dle kterých tiskárna tiskne. Většina těchto softwaru pracuje 

s geometrií modelu ve formátu STL, který definuje tvary modelu plošnou polygonní sítí bodů. 

Model formátu .STL je exportovaný přímo z progamu SolidWorks. Příprava tisku proběhla 

v softwaru Cura. 

Parametry tisku určují budoucí strukturu a ovlivňují mechanické vlastnosti (např. hodnoty 

pevností v tahu, tlaku, ohybu). Cílem je tedy nastavení parametrů tisku tak, aby výsledné 

mechanické chování součásti odpovídalo vstupním materiálovým vlastnostem.    



 

 

26 

 

Zkouškami bylo zjištěno, že největší vliv na mechanické vlastnosti májí: 

 rastrová orientace vláken - ideálně v ose tahových napětí  

 vzduchové mezery ve výplni modelu 

 

Zadané parametry tisku byly voleny s ohledem na pevnost a dosažení maximální homogenity 

dílu. Vyplněním objemu materiálu snížením počtu vrstev (vzduchových mezer), nastavením 

vysoké hustoty výplně s překrytím vláken. Část hodnot vychází ze zdroje, který se 

problematikou mechanických vlastností zabýval. Uvedený v seznamu zdrojů [14].   

 orientace rastru      - axiálně (ve směru předpokládaného namáhání)  

 rychlost tisku       - 50 mm s
-1

 

 výšky vrstvy       - 0.2 mm (volená z možností 0,08; 0,1; 0,15; 0,2 mm) 

 průměr vlákna       - 0,3 mm (volené z možností 0,2; 0,3; 0,5  mm) 

 hustota výplně       - 100% 

 překrytí vláken       - 5% ( 0,0175 mm) 

 tloušťka vnějších kontur - 0,65 mm  

 

 

Obr. 24 Poloha vláken při tisku 

 

Dalším podstatným významem na mechanické chování má orientace modelu na tiskové 

podložce. Vlastnosti dílů při tahovém namáhání v kolmém směru na rovinu vrstvení mohou 

být výrazně horší a to až o 80 %, příčinou principu metody (vrstvení). Optimální volbou se 

jeví shodná orientace roviny vrstvení s předpokládaným směrem nevyšších silových zatížení. 

Znázornění orientace na podložce a rastru vrstev je uvedeno na následující straně (Obr. 25). 

Vhodná orientace a struktura vrstev ovlivňují kromě kvality také čas tisku. Jsou 

kompromisem mezi požadovanými výslednými vlastnostmi a dosažením nízké ceny výrobku. 
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Obr. 25 Orientace při tisku a vláken rastru modelu 

 

4.5 Tisk modelu   

Výroba modelu proběhla na tiskárně 3D Factories - Easy Maker. Sestávala se z nanesení 

adhezního lepidla, zahřátí tiskové podložky (95 ºC), vlastního tisků a sejmutí hotového 

modelu z podložky. Na obrázku (Obr. 27) je zřetelně vidět kolem modelu tenká ,, blána“ 

(skirt), technologická plocha zvyšující přilnavost k tiskové podložce. Jde o vhodné opatření, 

ne však nutné. Po dokončení se jednoduše odtrhne. Výrobní čas tisku je uveden v kapitole 

technicko - ekonomické hodnocení. 

 

    Parametry tiskárny Easy3DMaker 

    Tisková plocha  - 200x200x230 mm 

    Tloušťka vrstvy - 0.08 – 0.25 mm 

    Průměry trysek  - 0,5 / 0,3 / 0,2 mm 

    Rychlost tisku    - 80 mm/s 

    Max. teplota      - 280 °C 

    Přesnost            - 0,1 mm / 100mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 26 Tiskárna Easy3DMaker [10] 



 

 

28 

 

 

Obr. 27 Výtisk držáku světlometu 

 

Obr. 28 Detail vnitřní struktury držáku 

4.6 Povrchová úprava držáku 

Provozním prostředím držáku je exteriér. Materiál ABS působením UV záření strádá, proto je 

nutná povrchová úprava, která mimo jiné vyhladí povrchovou strukturu a dodá lepší vzhled. 

Pro povrchovou úpravu byl zvolen nátěr jednosložkovým epoxidovým emailem S 2321 ve 

dvou krycích vrstvách. 

 

Obr. 29 Držák s povrchovou úpravou epoxidovým lakem 
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5 VÝPOČET ZATÍŽENÍ 

Plasty se proti kovům vyznačují složitějším mechanickým chováním. Například absencí 

lineárního průběhu napětí a deformace (Hookova zákona) do meze úměrnosti při tahové 

zkoušce, nebo modulem pružnosti výrazně závislým na teplotě a času zatěžování. Spolu 

s dynamickým charakterem zatížení ve třech osách a komplexního vzájemného působení sil 

mezi všemi třemi držáky by byl způsob řešení analytickou metodou zdlouhavým, neli 

nemožným procesem. Pro zjištění velikosti napětí v kritických místech tak byla zvolena 

možnost výpočtu metodou MKP (Metoda Konečných Prvků).  

5.1 Statické zatížení 

Pro výpočet zatížení držáku je důležité znát velikosti působících sil. Jak statických tak 

dynamických. Pro statické zatížení je směrodatná velikost tíhové síly světlometu Fg ze vztahu 

(1) a její působiště v těžišti (T). Hodnoty hmotnosti a těžiště lze získat přímo z programu 

Solidworks, podmínkou přesnosti hodnot je shoda rozměrů součástí a hustot materiálů 

digitálního modelu a reálného objektu. Hmotnost a vzdálenosti těžiště světlometu jsou 

uvedeny níže. 

 

Obr. 30 Vzdálenosti těžiště světlometu vztažené k souřadnému systému chladiče 

 

 

Výpočet tíhové síly:    

 
                Fg = m . g      kde: Fg [N] - tíhová síla       (1) 
 
                Fg = 0,450 . 9,81    m [kg] - hmotnost světlometu 
   
                Fg = 4,414 N     g  [N/kg] - gravitační tíha  
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5.2 Dynamické  zatížení 

Ke zjištění hodnot dynamických sil a jejich průběhů sloužil sběr dat přímo z vozidla Škoda 

Fabia R5 během zákaznického testování na letištním polygonu. K tomuto účelu slouží dva 

zabudované akcelerometry umístěné nad přední a zadní nápravou v podélné ose vozidla, které 

mimo jiných hodnot snímají průběh velikostí tíhového zrychlení (g - ,,přetížení“) ve všech 

třech osách (XYZ) v čase a ukládají záznam do data loggeru (záznamové jednotky). Ve svislé 

ose +Z akcelerometr odpočítává gravitační tíhovou sílu g (-9,81 Offset). Pro výpočet zatížení 

je nutné přiřadit tíhovou sílu světlometu Fg. Data tíhových zrychlení pro výpočet jsou použity 

z předního snímače. Záznam exportovaný z programu Wintax uveden níže (Obr. 31) 

 

Obr. 31 Graf exportovaných dat tíhových zrychlení (gxyz) 

Po posouzení naměřených hodnot zrychlení, chování jednotlivých zatížení a jejich vlivu na 

životnost držáků, je bude ve výpočtech napětí použito maximálních hodnot tíhových zrychlení 

(g) ve dvou variantách, ve smyslu akcelerace a smyslu brzdění. S přiřazením maxima 

příčného tíhového zrychlení v ose Y (-1,3 g) a zadáním samostatné tíhové síly světlometu Fg. 
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5.3 Řešení pomocí metody MKP [7] [19] 

Vzestup této numerické metody (Metoda Konečných Prvků) nastal postupně s rozvojem 

počítačové techniky a potřebou rychlejších výpočtů a simulací deformací a napětí pro 

kontrolu navržených součástí. Případně stanovení kritických míst v konstrukci. Princip 

metody spočívá v rozložení kontinuálního modelu do definovaného počtu konečných prvků. 

Prostřednictvím jejich uzlových bodů (polygonové sítě) jsou zjišťovány hodnoty napětí a 

deformací mezi prvky. Nejčastěji se lze setkat se dvěma variantami výpočtu. Deformační 

variantou, v niž jsou nezávislými funkcemi pružnosti posuvy (Lagrangeuv variační princip). 

Nebo silovou variantou, kde jsou nezávislými funkcemi pružnosti napětí. Většina dostupných 

programů pracuje s variantou deformační. 

Z důvodu jednoduchých zpětných úprav modelu v CAD softwaru Solidworks, je pro analýzu 

napětí a deformací držáku použit obsažený doplňkový MKP modul Solidworks Simulation 

pracující s deformační variantou výpočtu. Software je primárně zaměřen na statické analýzy 

materiálu s lineárním ,,Hookovým“ chováním (poměru napětí/deformace do meze úměrnosti 

při tahové zkoušce). S nelineárními materiály a dynamickým zatěžováním pracuje pouze 

vyšší nadstandartní verze Simulation Premium. Protože se materiál ABS vyznačují 

nelineárním chováním, tak lze na výsledek výpočtu nahlížet jako na střední (průměrnou) 

hodnotu napětí a posuvů. 

Postup deformačně-napěťové analýzy  

- Příprava 3D modelu 

- Přiřazení materiálu (mechanických vlastností) 

- Okrajové podmínky 

- Definování zatěžujících sil 

- Vytvoření sítě prvků  

- Výpočet  

 

Příprava 3D  modelu 

Vzhledem k vzájemnému ovlivnění působících sil mezi držáky, je pro analýzu použitá 

vybraná sestava všech závislých interakčních dílů. Chladič světlometu, 3 kusy držáků a rampa 

světlometů. Vliv komponentů na namáhání bude představovat tíhová síla umístěná v těžišti 

světlometu. Model rampy je pro snížení výpočetního času (rozsah sítě prvků) zkrácen na 

nezbytně nutnou kontaktní oblast znázorněnou v okrajových podmínkách (Obr. 32).  

 

Obr. 32 Sestava připravená k MKP analýze  
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Přiřazení materiálu 

Solidworks Simulation nabízí přednastavenou knihovnu materiálů s mechanickými 

vlastnostmi, s možností vytvoření materiálu s vlastními hodnotami, případně změnou hodnot 

stávajícího. V analýze je přiřazen materiál chladiče EN-AW 5083, materiál kompozitu rampy 

Vetronit EGS 102 a pro držáky byl vybrán materiál ABS s doplněnými hodnotami 

mechanických vlastností materiálu udávanými výrobcem. Přiřazené materiály a jejich 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce níže. 

     Tab. 3 Vlastnosti přiřazených materiálů 

Díl - materiál Chladič Rampa Držák   

Vlastnosti  (EN-AW 5083)  (Vetronit EGS 102) (ABS FDM) Jednotka 

Modul pružnosti v tahu  70000 24000 1920 N/mm2 

Poissonovo číslo  0,389 0,394 0,394 (-) 

Modul pružnosti v ohybu 27000 318,9 1948,45 N/mm2 

Mez pevnosti v tahu 400 300 37 MPa 

Mez kluzu 285   39,9 MPa 

Hustota 2700 1850 1020 kg/m3 

 

 

Okrajové podmínky 

Správné zadání okrajových podmínek je jedním z předpokladů přesnosti výsledku výpočtu. 

Odebírají stupně volnosti interakčním tělesům. Okrajové podmínky definují uložení a 

vzájemné vazby mezi díly vzhledem k prostoru (souřadnému systému). V tomto případě 

umístěným na styčné ploše rampy a světlometu (modrá plocha Obr. 33) a v rovině YZ 

vystředěným do os těžiště světlometu. Pro snížení rozsáhlosti sítě (zkrácení výpočetního času) 

je skořepina rampy zkrácena na nezbytnou kontaktní plochu, což je možné v případě, že je 

současně definována jako fixní těleso. Kontaktní plocha a souřadný systém je v obrázku níže.  

 

 

Obr. 33 Zvolený souřadný systém a označená fixní plocha 
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Dále je nutné zavedení vazeb, podobě jak je tomu ve skutečnosti. Kontakt všech zúčastněných 

těles rampa/držáky/chladič světlometu (bez průniku). Vazeb šroubů, průměrů ploch hlav a 

matic, včetně utahovacích momentů. (Obr. 34) 

 

Obr. 34 Definované vazby šroubů a kontaktních těles  

 

Definování působících sil 

Zavedení působících sil je provedeno příkazem ,,vzdálené zatížení“ v těžišti světlometu, 

vzdáleném v ose X= -73,428 mm od středu souřadného systému. Působiště zatížení je 

vztažené ke styčným plochám chladiče a držáků. Velikosti působících sil jsou voleny 

z hodnoty statické a maximálních dynamických zatížení ve dvou variantách, ve smyslu 

akcelerace a brzdění, s přiřazením maximálního příčného tíhového zrychlení v ose Y a 

samostatné tíhové síly Fg světlometu v ose +Z. Hodnoty vypočtených zadaných sil z hodnot 

tíhových zrychlení v jednotlivých osách je v tabulce (Tab. 4, str. 34)      

 

       Obr. 35 Působiště sil v osách YZ   Obr. 36 Působiště sil v osách XZ 
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        Tab. 4 Hodnoty zadaných sil v jednotlivých osách 

Varianta akcelerace (A)   Varianta brzdění (B) 

Osa 
Hodnota tíhového Hodnota   

Osa 
Hodnota tíhového Hodnota 

 zrychlení (gmax) zadané síly F (N)    zrychlení (gmax) zadané síly F (N) 

X 0,9 3,973   X  -1,4 -6,1796 

Y  -1,3 -5,7383   Y  -1,3 -5,7383 

Z -0,7 -3,0898   Z 1,4 6.1796 

Výpočet vzorcem Fxyz = gmax * Fg   (kde: Fg = 4,414 N je tíhová síla světlometu a samostatně přiřazena v ose +Z) 

 

Vytvoření sítě prvků (mesh) 

Simulation generuje konečno prvkovou síť automaticky, přizpůsobuje velikost prvků velikosti 

součásti. Případně je možně definovat vlastní velikost a přesnost prvků. Pro zpřesnění 

výsledku je vhodné ve sledovaných oblastech možných gradientů napětí (kontaktní místa, 

přechodové hrany) zvýšit hustotu sítě ,,zjemněním“ velikosti prvků.  Zjemnění sítě je použito 

ve všech držácích. Volené hodnoty konečno prvkové sítě jsou uvedeny v tabulce (Tab. 5). 

 

   Tab.5 Velikosti volených prvků 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 Generovaná síť konečných prvků        

 

Výpočet 

Pro tělesa vypočte program prostorové složky napětí v jednotlivých prvcích sítě, ze kterých 

metodou Von Mises (HMH) odvodí redukované napětí, které lze porovnat s hodnotou meze 

únavy materiálu. Konzervativnější možností pro stanovení redukovaného napětí je Trescova 

metoda maximálních smykových napětí. Rozdíl vypočtených hodnot mezi HMH a Trescovou 

metodou (u lineárních materiálů) je maximálně 15%, experimentálně však bylo zjištěno, že 

mírně přesnějších výsledků dosahuje metoda HMH. Výsledky napětí a posuvů obou variant 

zatížení dle Von Mises jsou zobrazeny v obrázcích (38, 39, 40, 41, 42, 43)  

 

Síť (mesh) 

Díl Velikost prvků Jednotka 

Rampa 5 mm 

Chladič 5 mm 

Držáky 2 mm 

Počet Jacobiho bodů: 16 
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Varianta - akcelerace (A) 

 

Obr. 38 Výsledky napětí Von Mises s nejvyšším napětím na držáku č. 3  

 

Obr. 39 Výsledky napětí Von Mises v držáku č. 3 
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Obr. 40 Výsledky poměrných deformací (posunutí) varianta A 

 

Varianta - brzdění (B) 

 

Obr. 41 Výsledky napětí Von Mises ve variantě brzdění 
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Nejvyšší napětí ve variantě brzdění bylo na chladiči světlometu. Sondami na jednotlivých 

držácích bylo zjištěno, že nejvyšší napětí jednotlivých držáků je na držáku č.2. 

 

Obr. 42 Výsledky napětí Von Mises držáku č. 2 

 

Obr. 43 Výsledky poměrných deformací (posunutí) varianta B 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ VIBRACÍ  

Vibrace jsou jednou z forem dynamického zatížení. Je možné je definovat jako kmitání tělesa 

vychylovaného z jeho rovnovážného stavu. V případě zatížení držáku se jedná o náhodné 

vibrace a mechanické rázy. Mohou mít značný vliv na životnost součástí (únavu materiálu). 

Proto bylo jedním z uvažovaných cílů práce měření vibrací. Použitím hodnot akcelerometrů 

zabudovaných ve vozidle vzhledem k jejich vzdálenému umístění od světlometů, by byly 

snímané hodnoty značně zkreslené s velkou chybou měření. Pro zajištění přesných hodnot 

vibrací by bylo nutné lokální měření přímo na tělese světlometu (držáku). Při zákaznickém 

testování vozidla však tento úkon z časových důvodů nebyl možný provést. 
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7 VYHODNOCENÍ PARAMETRŮ  

Výpočtem prostorových složek napětí v prvcích sítě, Simulation odvodil metodou Von Mises 

(HMH) redukované napětí σred, které lze porovnat buď s mezí kluzu materiálu σk (či Rm) při 

statickém zatížení. Nebo v tomto případě s hodnotou časové meze únavy materiálu držáku σt. 

při dynamickém namáhání. Z výsledků analýzy MKP vyplývá hodnota nejvyššího napětí na 

držáku číslo 2 ve variantě zatížení ,,brzdění“ a to hodnotou σred = 0,883 MPa. Výsledky 

velikosti napětí analýzy jsou uvedeny v (Tab. 6) 

       Tab. 6 Výsledky napěťové analýzy   

Výsledky velikosti napětí MKP analýzy 

Varianta A (akcelerace) Varianta B (brzdění) 

Max. napětí  Držák 
číslo 

Max. napětí Držák 
číslo von Mises (MPa)  von Mises (MPa) 

0,575 3 0,883 2 

 

6.1 Predikce únavové životnosti držáku 

V případě ocelí jsou hodnoty meze únavové životnosti a parametry analytických výpočtů 

dynamických namáhání stanoveny z dlouhodobých zkoušek množství materiálů při různých 

druzích namáhání (tah-tlak, míjivý tah, krut, ohyb za rotace apod.). V praxi často užívá 

odhadu meze únavy pro konkrétní materiál a počet únavových cyklů. Například vyjádřením 

meze únavy σc z hodnoty meze pevnosti materiálu Rm. v podobě σc= 0,49 . Rm .  

Z výsledků tahové dynamické zkoušky materiálu ABS-P400 (Obr. 22, str.23) je patrné, že při 

namáhání amplitudou napětí 45% Rm (σt = 0,45 * Rm) odpovídala životnost většiny vzorků 

hodnotě mírně nad N= 10
4 
zátěžných cyklů.  

Vzhledem k lepším mechanickým vlastnostem voleného materiálu držáku a zhodnocení vlivu 

jeho geometrie a smyslu namáhání (smíšený tah, tlak, ohyb), se pro dosažení minimální 

životnosti součásti N=10
5 

cyklů, jeví jako dostatečná hodnota meze únavy 20% meze 

pevnosti: 

σt = 0,2 * Rm  (MPa)  (2) 

 

6.1 Bezpečnost držáku 

U namáhaných součástí ve většině případů nelze připustit trvalé deformace, jejich napětí musí 

být menší než mez kluzu materiálu Re nebo časová mez únavy materiálu σt. Výrazně menší 

kvůli působení vnějších vlivů jako tolerance materiálu, zjednodušení výpočtů, nepřesnosti 

výroby). Bezpečnost je určena ze vztahu:     

k = σt  / σred kde: k - koeficient bezpečnosti (1,5 – 5) 

k = 0,2 * Rm / 0,883   σt - časová mez únavy materiálu (MPa) 

k = 0,2 * 37 / 0,883  Rm - mez pevnosti materiálu (MPa) 

k = 8,38   σred - redukované napětí materiálu (MPa) 

Z výsledku vyplývá, že součást splňuje bezpečnost a je spíše předimenzovaná. 
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8 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Náklady při výrobě FDM 

Náklady na vyhotovení dílu se skládají vlastního tisku 3D tiskárnou a povrchové úpravy dílu. 

K osazení kompletní světelné rampy je třeba výroby 12-ti kusů držáků (3ks držáků = 1 

světlomet). Celkové náklady spojené s výrobou metodou FDM jsou spočteny vztahem (3). 

Ncelk = n * (NFDM + Npů)  (3) 

Kde: 

 Ncelk - celkové náklady na výrobu metodou FMD [Kč] 

 n - počet kusů [ks] 

NFDM - náklady na 3D tisk modelu [Kč] 

 Npů  - náklady na povrchovou úpravu držáku [Kč] 

 

 

Náklady spojené s 3D tiskem jednoho držáku při čase tisku 40 minut, odpovídají 100 Kč. 

Povrchové úpravě dílu lakováním připadá cena 10 Kč. Náklady na výrobu jednoho kusu 

odpovídají cenně 110 kč.  

 
 

Náklady při výrobě metodou vakuového lití 

K porovnání nákladů výroby dílu metodou FDM a případnými alternativními metodami 

výroby posloužila cenová nabídka firmy STM a výroby dílu metodou vakuového lití do 

silikonové formy. Ve výpočtu je zahrnutá cena povrchové úpravy 10 Kč/ks. Cenová nabídka 

výroby vakuovým litím je shrnuta v tab. 6. 

 Tab. 7 Cenová nabídka výroby vakuovým litím   

Výroba metodou vakuového lití - 1ks 

Náklady na: Cena (Kč) 

Výroba master modelu 70 

Výroba formy 300 

Odlití 90 

Životnost formy 30 ks odlitků   

 

Celkové náklady na výrobu metodou vakuového lití jsou spočteny vztahem (4)  

Ncelk = Nmaster + nf * Nforma + n * (Nks + Npů) (4) 

Kde: 

 Ncelk - celkové náklady na výrobu metodou vakuového lití [Kč] 

 Nmaster  - náklady na výrobu master modelu [Kč]  

nf - počet forem [ks] 

Nforma   - náklady na výrobu jedné formy [Kč] 

Nks - náklady na odlití jednoho kusu [Kč] 

 Npů  - náklady na povrchovou úpravu držáku [Kč] 
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Vypočtené náklady na výrobu držáků uvedenými vztahy (1), (2), (3) jsou znázorněny v grafu 

níže. 

 

Obr. 44 Graf nákladů na výrobu n kusů držáku 

 

Z výsledků porovnání metod výroby vyplývá, že výroba metodou FDM je rentabilní do 

mezního počtu 19 kusů držáků, od kterého převládá efektivnější řešení výroby metodou 

vakuového lití do silikonové formy. Výroba 12 kusů držáků pro osazení kompletní světelné 

rampy metodou FDM odpovídá nákladům 1320 Kč. Metodou vakuového lití 1460 Kč.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla konstrukce, výroba a výpočet zatížení držáku světlometů 

s ohledem na životnost a bezpečnost v provozních podmínkách soutěžních vozidel kategorie 

rally. Je důležitě zmínit, že amplytudy a frekvence zatěžování držáků ovlivňuje velké 

množství aspektů, především jízdní režim, profil a povrch závodní tratě a typ pneumatik. 

Hodnoty zatížení tak mohou tak být vyšší. Z vypočtených hodnot napětí a bezpečnosti 

vyplývá, že držák měřené provozní zatížení ,,vydrží“ a jeho konstrukce je spíše 

předimenzovaná, což vytváří toleranční prostor pro možné vyšší zatížení v těžších 

podmínkách provozu. Vzhledem k výpočtu metodou MKP sofwarem Solidworks v jeho 

základním modulu Simulation a jeho primární orientaci na statické simulace materiálů, by 

bylo pro přesnější výpočet namáhání vhodnějším řešením použití například programu 

ANSYS. Umožňuje simulace dynamických namáhání a materiálů s nelineárním mechanickým 

chováním. V uvažovaném počtu 12 kusů držáků pro osazení jedné kompletní testovací sady 

světlometu, se jeví zvolená výrobní metoda FDM jako vhodná volba. V případě sériové 

výroby by se však stala nerentabilní. Tím ve své podstatě potvrzuje vhodnost pro tvorbu 

prototypů a zařazení do odvětví Rapid Prototyping.    

 

 

 

 

.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka/symbol Jednotka Význam 

FDM - Fused Deposition Modeling 

MKP (FEM) - Metoda Konečných Prvků 

RP - Rapid Prototyping 

FIA - Federation Internationale de l'Automobile  

  - Mezinárodní automobilová federace 

CAD - Computer Aided Design 

  - Počítačem podporované modelování 

CNC - Computer Numeric Control 

  - Číslicově řízené stroje 

SLA - Stereolitografie 

PJM - Poly Jet Modeling 

SLS - Selective Laser Sintering 

DMLS - Direct Metal Laser Sintering 

LOM - Laminated Object Manufacturing 

PVA - Polyvinil alkohol 

HIPS - High impact polystyren 

ABS - Akrylonitrilbutadistyren 

PLA - Polylactic  acid 

PC - Polykarbonát 

ULTEM-PEI - Polyetherimid 

ASA - Akrylonitril styren akryl 

PET - Polyetylen tereftalát 

PPSF - Polyfenilsulfon 

PP - Polypropylen 

PA - Nylon - Polyamid 

LED - Light Emiting Diode 

.stl - format přenosu plošné geometrie modelu 

Rm MPa Mez pevnosti materiálu 

k - koeficient bezpečnosti 

σt MPa časová mez unavy při dynamickém namáhání 

σred  MPa redukované napětí, porovnatelné s mezí únavy 

Fg N Tíhová síla světlometu 

g N Tíhové zrychlení 

m kg hmotnost 

E MPa Youngův modul pružnosti 

ε  - poměrné prodloužení při namáhání  

σ  MPa Napětí při namáhání 

Tg °C teplota skelného přechodu materiálu 

 

https://www.fia.com/
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

- Data sheet -ABS 1,75mm 

- Výrobní výkres držáku 


